
Para qualquer informação 

por favor contacte o 

escritório da nossa 

paróquia: 732- 254-1800 

linha 15 em Português. 

A secretaria Humbelina 

estará no escritório da 

paróquia para atender em 

Português, nas segundas-

feiras e quartas-feiras, das 

9:00 AM-3:00 PM e sextas-feiras das 9:00AM-

2:00PM. 

---------------------------------------------------------------------

GRUPOS E MINISTÉRIOS NA NOSSA COMUNIDADE 

Todos somos convidados a participar e fazer parte 

destes grupos! Assim poderemos continuar a ser uma 

comunidade vibrante, mostrando o que há em nos’ 

de melhor para oferecer com a nossa diversidade e 

costumes diferentes. Neste boletim destacaremos o 

grupo da Legião de Maria. 

Legião de Maria: “Quem e’ esta que avança como a 
Aurora, Formosa como a Lua Brilhante, como o Sol 
em Ordem de Batalha.” Este grupo existe desde 11 
de Julho de 1994, onde se reúne semanalmente 
(sempre as segundas – feiras as 7h na nossa sala) Um 
grupo que depois de 3 meses em prova fazem os 
votos de serem soldados de Maria para ajudar 
Espiritualmente aquém necessitar, visitando, e 
principalmente com a reza do terço todos os Sábados 
as 6h onde se leva a imagem de Nossa Senhora das 
Graças a visitar essa família por toda a semana. Se 
houver alguma família que gostaria uma visita em 
casa por favor entrem em contacto com a Sra. Ceu 
Santos, qualquer membro do grupo, ou para o 
escritório da paróquia para marcar o dia.  
O grupo da Legião de Maria esta’ aberto a todos os 
que queiram participar. Todos estão convidados a 
fazer uma visita segundas as 7h da noite na nossa 
sala em baixo da Igreja. 
--------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 

75º ANIVERSÁRIO DA PAROQUIA 
A nossa paróquia de Corpus Christi celebrará o seu 
75º aniversário em 2019, concluindo com um jantar 
de gala em Setembro. Para manter o custo dos 
ingressos para o jantar mais baixos, ofereceremos 
espaço publicitário em nosso livreto Memorial. Se 
você, ou alguém que você conhece, é proprietário de 
uma empresa ou gostaria de colocar um anúncio 
pessoal, consulte o formulário de anúncio no boletim 
do dia 6 de Janeiro pela internet na nossa página 
paroquial: https://www.southrivercorpuschristi.org 
para obter informações e preços, ou ligue para o 
escritório. Agradecemos a vossa generosidade e 
apoio. 
--------------------------------------------------------------------- 
DIA MUNDIAL DE JOVENS NA DIOCESE DE 
METUCHEN 
Todos os Jovens da nossa Diocese desde a 8ª - 12ª 
classe, estão convidados a participarem dum dia de 
reflexão, musica, comida e divertimento, com uma 
Missa presidida pelo Bispo James Checchio, no 
Sábado, dia 26 de Janeiro das 3-9 PM na Paroquia St. 
Elizabeth Ann Seton, 105 Summer Rd., Three Bridges, 
NJ. O custo e’ de $20.   
--------------------------------------------------------------------- 
MUDANÇAS DE ENDEREÇOS  
Pedimos aos paroquianos que mudam de endereço que 
façam o favor de contactar o escritório da paróquia para 
podermos atualizar os vossos registos. Caso contrario, os 
envelopes de ofertório e toda a correspondência volta 
para o escritório e isso resulta em novos gastos para a 
paróquia. Obrigado! 

ENVELOPES DE OFERTORIO 
Queremos lembrar que os envelopes de ofertório deverão 
ser usados para podermos comprovar que frequentam a 
Missa e que são membros ativos da Igreja. 

------------------------------------------------------------------------ 

Esta segunda-feira dia 21 de Janeiro e’ feriado, dia 
de Martin Luther King Jr. O escritório paroquial 
estará fechado e reabrira’ na terça-feira as’ 
9:00AM. A Missa semanal será as 9:00AM em 
Inglês. 
--------------------------------------------------------------------- 
Nossa Despensa de Tempo, Talento, & Tesouro 
Ofertório de 05 e 06 de Dezembro 2019 
Coleta: $5,380.00 + pelo correio: $854.00 
Coleta de Natal ate’ ao presente: $15,277.00 
Muito obrigado a todos pela vossa generosidade e 
sacrifício! 

http://www.southrivercorpuschristi.org/


INTENÇÕES DAS MISSAS 
+Sábado 19 de Janeiro- José 
Maria Mirassol esposa e filho 
e rezemos por Maria Amelia 
Nunes 
+Domingo 20 de Janeiro-   
Fernando Clemente  
+Quarta-feira 23 de Janeiro- 
José Zargo e rezemos por 
Manuel Martins  
+Sábado 26 de Janeiro- 
Albano Martins Costa e 
família 
+Domingo 27 de Janeiro- João dos Santos Parracho  
------------------------------------------------------------------------ 
CATEQUESE 

Na terça-feira, dia 29 de Janeiro as’ 7:00PM haverá a 

prática em preparação para a Primeira Confissão 

para as crianças da 1ª Comunhão. A Primeira 

Confissão será no Sábado dia 2 de Fevereiro as 11:00 

AM. 

--------------------------------------------------------------------- 

 Em Preparação para a Consagração a Nossa 

Senhora de Guadalupe 

A Diocese enviou a cada paróquia uma caixa com 

uma coleção de orações e pequenas imagens em 

preparação para a consagração de nossa Diocese a 

Nossa Senhora de Guadalupe em Dezembro deste 

ano. A nossa paróquia de Corpus Christi esta’ 

oferecendo a oportunidade a cada família, de 

receber esta caixa peregrina em suas casas durante 

uma semana. Quem estiver interessado em recebe-

la em sua casa, por favor ligue para o escritório da 

paróquia. 

--------------------------------------------------------------------- 

Intenção do Papa Francisco para o Mês de Janeiro: 
Os jovens na escola de Maria 
Pelos jovens, especialmente os da América Latina, 
para que, seguindo o exemplo de Maria, respondam 
ao chamado do Senhor para comunicar ao mundo a 
alegria do Evangelho. 
 

 

O SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO 

O Matrimônio é o amor. Ninguém consegue viver 

sem a presença e a amizade de outras pessoas. 

Ninguém está sozinho. No casamento, essa amizade 

é repartida entre o marido e a mulher: é repartida 

entre o casal e os filhos, e com a comunidade onde 

vivem. O mais difícil do amor é permanecer firme 

nele. Só Deus mesmo é capaz de ser, sem defeito, fiel 

e amoroso. Quando o casal é fiel no amor, é um 

grande sinal de Deus. Deus está presente no amor do 

casal. Quem acredita nisso pode casar na Igreja. 

‘A aliança matrimonial, pela qual o homem e a 

mulher constituem entre si uma comunhão da vida 

toda, é ordenada por sua índole natural ao bem dos 

cônjuges e a geração e educação da prole, e foi 

elevada, entre os batizados, a dignidade de 

sacramento por Cristo Senhor.’  

Deus nos fez para a felicidade, não nascemos para 

viver sozinho, mas sim com uma companhia. O Pai 

quando criou o homem, deu a ele uma companhia: 

Eva. Deus também acrescentou: ‘Por isso o homem 

deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher; 

e já não são mais que uma só carne’ (Gn 2, 24). 

Esse ato de se juntar com o sexo oposto para juntos 

viverem em uma só carne é o próprio Sacramento do 

Matrimônio. Este é um Sacramento de Serviço (junto 

com a Ordem), através dele nos unimos ao sexo 

oposto para juntos construirmos uma família. O 

matrimônio é uma doação total ao outro e a Deus, 

somos chamados a construir uma família cristã, com 

pensamentos retos e morais. 

O Sacramento do Matrimônio é uma das grandes 

obras divinas, que foi criado para o Amor Familiar. A 

Família é o grande investimento que Deus criou, é 

através dela que se educa cidadãos retos procurando 

a imitação de Cristo Jesus. 

 

 
 
 
 



 
 
 


